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Årsrapport for ‘anne’ 

Det vanskelige året 2020 
 

Gruppeleders hilsen  
Speideren er for barn og ungdom 

i alderen 3.-4. klasse (flokken), 
5.-10. klasse (troppen) og fra 1. 
videregående - 25 år 
(roverlaget).  I tillegg har vi 
ledere i alle våre enheter og 
Baktroppen (foreldregruppe), 
som hvert år tar seg av mange 
ulike praktiske oppgaver for 
speidergruppa. Dette avlaster 
lederne betydelig og de får 
konsentrere seg mer om å drive 
speiderarbeidet. Jeg takker så 

mye for denne frivillige innsatsen som ytes løpende 
gjennom hele året! 
 

Da korona-viruset kom til Norge medførte det en total 

nedstengning av vår speideraktivitet fra 12. mars 2020 og 
årets hønsegjødselaksjon, som var berammet til 23.-24. 
mars, ble avlyst. Speidergruppas pinseleir på Randøya ble 
også avlyst, men på bakgrunn av økonomisk tap ved  
de to avlyste arrangement/aktiviteter, var speidergruppa 
berettiget til å søke om Covid-19 kompensasjon. Vår 
søknad ble innvilget og vi mottok kr 31.500,-  i Covid-19 
kompensasjon. 
 
Pr. 1/1-2020 var vi 113 medlemmer og vi er registrert med 
119 medlemmer pr. 31/12-2020. Vår speidergruppe er den 
største i Frikirkens Speiderkorps og den tredje største i 
Sørlandet krets av Norges speiderforbund. Rekruttering av 
nye ledere er en utfordring i mange grupper. Vi har et godt 
og variert aktivitetstilbud i speidergruppa takket være ledere 
med lang og variert speidererfaring. 
 

Før 12. mars fikk alle enheter gjennomført vinter-

programmet og for troppen og roverlaget er den faste 
vinterturen et høydepunkt. Den ble gjennomført til Hovden, i 
februar, med stor deltakelse. Flokken hadde sine samlinger 
ute ved Sukkevann og på speidersenteret.  Årsmøtet for 
speidergruppa ble avholdt 3. mars. Gruppeleder og 6 rovere 

deltok på FSK`s ledersamling/ Mellomting, som ble 
arrangert på Isesjøbråten leirsted/Sarpsborg 6. til 8. mars. 
Deretter ble det en del digitale samlinger/møter for å kunne 
gjennomføre kretsting/korpsmøter og gruppas speider-
program ble avlyst frem til over sommeren. Den største 
skuffelsen ble nok den avlyste felles korpsleiren på Evje 
første uka i august. Norges speiderforbund har nå avlyst 
landsleiren  som skulle vært arrangert i Østfold 2021. 
 

Med god planlegging fra alle lederne har gruppa 

gjennomført et godt og trygt opplegg for alle speiderne i 
høst. Speidergudstjenesten første søndag i advent ble 
avlyst, men flokken fikk gjennomført den høytidelige 
opptakelsen av nye medlemmer ute i Randsundskogen. 
Roverne hadde ansvaret for planlegging av Natt-O-Hoi og 
det ble en fantastisk novembernatt med måneskinn i løypa 
som startet fra Kvåse/Høvåg og ble avsluttet med bål, varm 
drikke og pølser ved Avenyen/Sørlandsparken. Jule-
avslutning for alle lederne/roverne ble holdt i kirka. 
 

Økonomien i speidergruppa er god og regnskapet for 

2020 viser et overskudd på kr. 43.471,-. Vi mottok kr 
40.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til kjøp av 
stjernetelt. Vi håper å kunne fortsette med vår faste 
hønsegjødselaksjon når smittevernreglene gir oss mulighet 
til det. Den gir et godt økonomisk bidrag til speidergruppa, 
med dessverre blir det ingen hønsegjødselaksjon våren 
2021.  
 

Speiderens kjerneverdier er vennskap, samarbeid, 

opplevelser og friluftsliv. Jeg håper at vår speidergruppe 
fortsatt kan være et godt tilbud til barn og ungdom, som 
vokser opp i vår bydel. Takk til alle speiderledere og deres 
familier som gjør det mulig å drive speiderarbeid og en takk  
til foreldrene, som sender barna sine til oss  
 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg,  

gruppeleder 
 

 

 

 
Gruppestyret etter årsmøtet 2020 

Gruppeleder : Harald Høiberg - gjenvalgt 2019 (for 2 år) 
Styremedlem : Thom Lauritsen - gjenvalgt 2019 (for 2 år) 
Styremedlem : Janne Lindal - gjenvalgt 2020 (for 2 år) 
Styremedlem : Randi Rypestøl - gjenvalgt 2020 (for 2 år)  

---------------------------------------------------------------------- 

Regnskap : Øystein Løvås - gjenvalgt 2020 (for 1 år) 
Revisor : Menigh. revisor - gjenvalgt 2020 (for 1 år)  
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Vi startet året med å lage 
tennbriketter. Disse er fine å ha 
med på tur og få tent opp bål 
med. Dette ble prøvd ut på et 
senere speidermøte.  

 
Vi har også laget fuglemater av 
en flaske. Fint å erfare gjenbruk 
av ting. Vi fikk prøvd ut vinteraktiviteter som skøyter og 
aking. 

Så kom Covid 19, og alle aktiviteter ble avlyst. 
Det ble holdt jevnlig kontakt med speiderne gjennom 

epost. Vi hadde planlagt tur, merker, førstehjelp og 
forberedelse til leir. 

Rundt påsketider ble det sendt ut forslag 
til prosjekt hjemmespeiding.  I april ble det 
utfordret til å ta gartnermerket hjemme, med 
rapportering for såprosjekt. 5 speidere tok merket.  

 
Det ble også utfordret til 
#hjemmeleir, overnatting 
ute natt til 23. april, samt 
#speiderskjerfdagen på 
selveste St. Georgs-

dagen. Noen av lederne tok 

utfordringene.       

 
I slutten av mai, delte vi flokken i to og hadde to 
speidersamlinger med sykkelorientering. Felles 
sommeravslutning på Sømsstranda 2. juni. 

 
Gjennom året kom det flere henvendelser om nye barn 
som ønsket å starte i speideren. Dette er en populær 
aktivitet, og vi har måttet sette opp ventelister. Har nå 13 
på venteliste etter oppstart i høst. 

Vi måtte også tenke på inndelinger da vi startet opp 
speideraktivitet på høsten. Speiderne ble delt inn etter 
hvilken skole de går på, og vi delte flokken i to grupper, 
slik at det ble møter annenhver tirsdag. 

Vi startet opp med 40 speidere på høsten. Hvorav 18 
var nye.  

 
Programmet på høsten har vært preget 

speiderkunnskap, bruk 
av kniv, øks og sag. Vi 
har tatt fiskemerke. Speiderne lagde 
fiskeredskap av hermetikkboks og 
laget fiskemat på bål.  

Det er populært å lage mat på 
bål, og speiderne spør ofte om det 
på speidermøtene. 

 
Da speidergudstjenesten utgikk, 
måtte vi ta opptakelse på de to siste 

speidermøtene før jul. Det var pyntet til fest inne på Dalen. 
Det var en fin seremoni, etter at speiderne hadde vært på 
en refleksløype med overraskelser. Speiderne kom fram i 
grupper og sa speiderløftet.  

 
Det har fungert bra på samlingen, da det er færre speidere 
å holde kontroll på. Speiderne er delt inn i 4 patruljer hver 
tirsdag. Vi har 30 gutter og 9 jenter i flokken. Vi har godt 
fremmøte på samlingene våre. Ca 90-95%. Vi har i løpet 
av året vært 6 ledere fast.   

 
Lederne i flokken hilser; Vær beredt!          

Kirsten, Isa, Kristin, Thom, Randi og Katrine. 
 

Det rare speideråret! 
Året begynte som det pleier med oppstart i januar 

med gjennomgang av turene og opplegget som var 
planlagt for våren 2020. Men slik ble det ikke. 

Likevel fikk vi en helt normal og flott speidervinter 
med tur til Hovden med nær 50 speidere/ledere i et litt 
stormfullt vær. Her avbildet på toppen av skiheisen på 
vei til en skitur innover fjellet. 

Der ble det gjennomgang av søking i skred, graving 
av nødbivuakk og snøhule, og ellers generelt om god 
fjellvett. Etterpå ble det en flott nedfart mot leiren vår 
som i de siste årene har vært rett oppforbi tussetrekket. 

Igjen fikk vi en kjempeflott tur med en enda finere 
speidergjeng, hvor vi fikk erfart det å ligge i telt på 
vinteren.  

 
Så var det igjen klart for årsmøte i begynnelsen av 

mars, og hvor planene for hønsegjødselaksjonen også ble 
gjennomgått.  

Men så kom Covid -19 og slo oss helt ut!  
Plutselig var det full stopp alle veier, og dermed også 

speiderarbeidet.  

Fra da av og helt frem til slutten av mai, var det ingen 
speider. Så ble det gjennomført to møter før sommeren, 
en gang med orientering, før vi hadde sommeravslutning 
på Sømstranda i juni. Det var bra å få en samling før 
sommeren, for å ønske alle en riktig god sommer og at vi 
er klar med speider fra høsten av igjen. 
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Høsten kom og det ble oppstart omtrent som vanlig, 
men at vi da måtte overholde en 20 personers regel, og 
dermed ble det speider annenhver gang utover høsten. 
Men vi fikk gjennomført en fin speiderhøst, hvor vi hadde 
forskjellige emner som førstehjelp, orientering, knutetavle, 
opptakelse etc.  

I tillegg til dette fikk vi også gjennomført Natt-o-Hoi. 
Det ble knallbra, og roverne hadde lagt opp en kjempefin 
løype. Her måtte også retningslinjene overholdes og 
dermed ble det 2 patruljer som ble sendt ut på likt fra 
Isefjær, for å gå mot Sørlandsparken hvor løypa sluttet. 
Likevel var det en flott gjennomført NOH og ikke minst tror 
jeg det aldri har vært så bra oppmøte som i 2020. Var nær 
95 % oppmøte i et flott NOH vær. 

 
Så fikk vi igjen lov til å ha juleavslutningen inne i 

Dyreparken hele 2 tirsdager på rad.       Takk til Markus 

som igjen fikk ordnet dette. Først begynner det med 
omvisning inne i slaktehuset, før vi gikk inn i Nordisk 
villmark. Ulveflokken er noe av det første som møter oss i 
stummende mørke. Så ble det grilling og utdeling av litt 
merker og premier fra NOH og kveldskonkurranser. 

 
Vår målsetning i troppen er å utvikle selvstendige og 

ansvarsbevisste ungdom, som gjennom vårt arbeid også 
får kjennskap til Gud og hans ord. Det at de blir glad i 
naturen og blir i stand til og klare seg ute i skog og mark 
på egen hånd, er også en viktig målsetning for oss. I 

tillegg til dette går de en god lederskole, gjennom 
patruljearbeidet vi har i troppen. 

 
Til slutt vil jeg få takke alle speidere og ledere i troppen 

som har vært med å sette sitt preg på speiderarbeidet, og 
uten din deltakelse hadde ikke speideren vært den 
samme. Vi synes det er veldig flott at speideren ennå kan 
skilte med god deltakelse, i konkurranse med mange 
andre aktiviteter. Vi håper at vi kan bli enda mer attraktive 
for unge lovende jenter og gutter, som ønsker å være mer 
ute i naturen.  

Det er også fint å se på de eldste som tar ansvar 
overfor de yngste, og sånn håper jeg vi kan fortsette med i 
vårt speiderarbeid, for på den måten vil vi skape ansvars-
bevisste speidere! Alle har så mye å lære av hverandre, 
og den minste ting på tur eller leir vil noen lære av nettopp 
deg!  

 
Takker igjen for en flott innsats til dere alle, i året 2020, 

og ikke minst at alle har vært flinke til å følge de korona-
retningslinjene som vi også har hatt i speideren.  

Så ser vi frem til et fint speiderår i 2021 og ikke minst 
håper vi veldig at vi snart kan komme oss på litt speider-
turer igjen. Det er det som vi alle kanskje savner mest, 
men vi får håpe ting endrer seg etter hvert.  

  
Vær Beredt !! 

Sigbjørn Kleiveland 
Troppsleder

 

Vi startet året sterkt med rovertur til Randøya 1.-2. februar. 
Der fant vi mus, mata fugler og spiste mye god mat. Blant 
annet Brownie og is! Og vi hadde den årlige Leirdue-
skytinga.  

Vi dro en gjeng opp til Hovden 7.-9. februar. Vi dro opp på 
formiddagen for å rigge leiren før speiderne kom. Der gikk 
vi på langrenn og hadde fyringsvakter.  

Hele gjengen (Odd, Marcus, Tomas, Tommy, Mathias + 
Harald) dro på FSKs Mellomting 6.-8. mars. Vi dro til 
Isesjøbråten i Sarpsborg. Der hadde vi masse god mat og 
mange bli-kjent-aktiviteter. Vi var på «harry-handel» tur 
innom Sverige på vei hjem. Vi unngikk akkurat innreise-
karantene med tanke på covid-19! 

Noen fra roverlaget stilte opp på dugnad på Randøya 13.-
15. mars. Dette var en dugnad som både 2. Kristiansand 
og 7. Sjø stilte opp på. Her hadde vi også MYE god mat!  

Så kom en usedvanlig lang pause, på grunn av 
utilsiktet import fra Kina som stoppet opp ALT! Vi 
hadde 6 mnd. med minimal aktivitet. 

Vi dro på ENDA en rovertur 9.-11. oktober. Vi var ute for å 
fiske. Og vi la en utligger (til båtplass) på vann. Vi hadde 
også spaserturer rundt på øya og innom alle bunkerser. 

Vi lagde en korona-vennlig Natt-O-Hoi så derfor gikk årets 
løype fra Isefjærfjorden/Høvåg til Sørlandsparken/-
Avenyen. Vi hadde fem poster med to oppgaver på hver. 
Vi lagde et innviklet tidsskjema som gjorde at det ALDRI 
samlet seg med en 20 personer på en plass samtidig. – 

Men en suksess ble det også i år! 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brakke 28, eller med ny adresse, Østre Randøy 210, er 

et sameie mellom 2.Kristiansand FSK og 7. Kristiansand 
Sjø. Brakke 28 blir benyttet til leirer, turer og kurs i regi av 
speiderforbundet. Speideren har også et godt samarbeid 
med skolene på østsiden av Varoddbrua og UIA. 
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Den helga, da Norge stengte ned, hadde vi dugnad på 
brakka. Det ble skiftet kledning på øst-veggen av bygget. 
Deretter ble brakka stengt ned . Fædrelandsvennen hadde 
et stykke i «God Tid» angående Randøya. Det resulterte i 
at mange turister hadde lyst til å oppleve denne 
fantastiske øya. I skoleferien ble brakka igjen åpnet for 
ledere som hadde lyst til å tilbringe ei uke. Alle ukene ble 
benyttet av ledere fra 2. og 7. Mange fikk oppleve en fin 
uke. Det skulle også ha vært Trekløver-Gillwel kurs på øya 
med brakke 28 som leirkontor, men det ble avlyst pga 
covid-19. 

I løpet av etter-sommeren fikk speideren lov til å «få» et 
utrangert fyr som sto på Stokken. Det ble plassert på land 
og banket rust av, og malt. Deretter ble det fraktet til 
Randøya og plassert i nærheten av speiderbrakka. Der 
står det nå og lyser med samme karakter som på sin 
vanlige plass på Stokken. Arbeidet med å plassere fyret, 
samt elektriske innhold, ble utført av våre rovere og nære 
kontakter. 

På høsten ble det arrangert Peff-1 og Trening 1 kurs med 
mange deltakere. Kursene ble gjennomført av Sørlandet 
Krets. 

Gruppas rovere har hatt flere turer ut til brakka, bl.a. for å 
utføre dugnader og bare for å kose seg. 

Hyttestyret fra 2. og 7. for Brakke 28 ville også gjerne gå 
gjennom avtaler som gjelder Brakke 28. Her fikk vi hjelp 
av gruppeledelsen fra begge grupper. I løpet av desember 
foreligger reviderte hyttebestemmelser, samarbeidsavtaler 
og fremdriftsplaner for vedlikehold. Avtale mellom 
Leirskolen Randøya (skolene) og speideren er ennå ikke 
«helt i boks» 

«Juletre» ble også i år lyssatt. Fastboende, båtfolket og 
ikke minst Kristiansand Parkvesen legger merke til det 
arbeid speideren gjør på Randøya. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya

 

Panama ligger ved sin 
faste plass v/ SS 
Sjøkurs. Panama 
fremstår som en sikker 
båt, både når den tar 
turen ut til Østre Randøy 
og ut på fisketurer. 
Båten har vært på slipp 

på Vestre Randøy. Båten ble stoffet og vanlig vedlikehold 
på motoren ble utført 

Panama blir brukt mest til persontrafikk ut til vår brakke på 
Randøya. Ting og tang blir også fraktet ut med den. 

Båten fremstår som en lett kjennelig og en veldig god 
bruksbåt for speidere. 

Kai Lindal   

båtansvarlig Panama 

 

Til orientering - for de som ennå ikke har forstått det: 
Baktroppen er egentlig alle speiderforeldre, men består i 
praksis av en liten, «eksklusiv» utøvende gruppe av  for-
eldre og speidervenner for å gjennomføre det som er bak-
troppens intensjon; nemlig å gjøre det lettere for speider-
lederne å være nettopp speiderledere. Slik at ikke alltid 
speiderlederne må gjøre alt det andre som trengs for å 
drive et speiderarbeid.  

Derfor prøver noen (få) av oss fra baktroppen å stille 
fast på speidertirsdagen for ymse dugnadsarbeid med 
anskaffelser, reparasjoner og vedlikehold av utstyr, 
rydding og systematisering av lager, samt vedlikehold og 
oppgradering av bygninger og utearealer. Dessuten, delta 
på de månedlige speiderledermøtene, og forøvrig bidra 
med kontoradministrativt arbeid, medlemsregister, drift av 
nettside, mv.  

Men så var det denne koronaen som også ankom 
Randesund i mars! Som førte til at to av de faste 
aktivitetene som baktroppen er involvert i, i det minste ble 
helt annerledes eller forsvant helt. Dette gjelder  
➢ Den årvisse hønsegjødselaksjonen, (viktig for den 

vanlige driften av speideren!). Men som altså kun 
besto i restsalg av de 150 sekkene vi ikke fikk solgt i 
2019. Markedsført via diverse kanaler og kjennskap, 
troppens fb-side, mail til foreldre – som igjen spredde 
info til fb-gruppa sømsbeboere. Altså nærmest 
netthandel! Men når alt gikk ut (og var betalt året før), 
satt vi igjen med ren netto på 18.250 kr, tross alt! 

➢ Den like årvisse speidergudstjenesten 1. søndag i 
advent, med ansvar for kirkekaffeen – men som altså 
forsvant i 2020 på grunn av koronaen! 
Til slutt en stadig oppfordring til speiderforeldre om 

virkelig å gjøre sitt til for at deres barn og ungdom kan 

trives i speideren. De trenger støtte, oppmuntring og 
interesse fra foreldrene! Er det noe dere lurer på eller er 
misfornøyd med – ta kontakt med speiderlederne. 
Speiderarbeidet er mer viktig enn noensinne. Og ‘anne’ er 
i fremste rekke!  

Baktroppens utøvende gruppe i 2020 har bestått av: 
De spesielt praktisk utøvende Einar Mydland, Jan Aarø, 
Kai Lindal, Torgeir Rypestøl og Geir Seim, foruten Øystein 
Løvås (økonomi) og Finn Einar Isaksen (bl.a. blyantfører, 
medlemsteller og nettoperatør). En stadig noe manns-
dominert gruppe som stadig har stor glede av å få være 
med!  

For baktroppen:  
Finn Einar Isaksen 

 

 

Hvil deg litt, baktropper, Panama- og brakkeansvarlig, 

Kai, som i 2020 også mottok NSFs hederstegn for sin 

Randøya-innsats. (Foto: fvn) 


